
א     א
   ٦٠/٥٧ج) مسودة(  الستونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠٠٧ مايو/ أيار ٢١  
  (Draft) A60/57  

  
  
  
  

  "ب" للجنة الثانيالتقرير 
  
  

  )مسودة(
 
 

توماس زيلتنر  برئاسة الدكتور ٢٠٠٧مايو /  أيار١٨ الرابعة والخامسة يوم جلستيها  " ب"عقدت اللجنة   
  ).ملديف( عبد العزيز يوسف والدكتور) سويسرا(
  

القرارين المرفقين المتعلقين بالبندين التاليين من      تقرر توصية جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد        و  
  :جدول األعمال

  
  المسائل التقنية والصحية  -١٢

  
  دور المنظمة ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  ١٦-١٢

  
  ، بصيغته المعدلةقرار واحد

  
  لتقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيدا  ١٧-١٢

  
   قرار واحد
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   من جدول األعمال١٦-١٢البند 
  
  

  دور المنظمة ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية
  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  
   بشأن مؤتمر القمة الوزاري المعني بالبحوث الصحية؛٣٤-٥٨ع ص جإذ تذكّر بالقرار   

  
نظرت في التقرير الخاص بدور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها فـي مجـال البحـوث         وبعد أن     
  الصحية؛

  
وإذ تسلّم بالدور الحاسم الذي تضطلع به مختلف أنواع البحوث الصحية والطبية في تحـسين صـحة                   
  اإلنسان؛

  
محـدودة،  وإذ تعترف بأن البحوث الهادفة إلى تقصي الفقر واإلجحاف في مجال الصحة هي بحوث                 

  وبأن البينات المتأتية عن هذه البحوث هامة لتوجيه السياسات من أجل تقليل الفجوات إلى الحد األدنى؛
  

وإذ تؤكد مجدداً أن البحوث الرامية إلى تقوية النظم الصحية أمر جوهري لبلوغ المرامـي اإلنمائيـة                   
المرامي الواردة في إعالن األمم المتحدة بـشأن        لأللفية ذات الصلة بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما في ذلك           

  األلفية؛
  

وإذ تسلّم بوجود فجوة واسعة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فيما يتعلق بالقـدرة علـى إجـراء                  
البحوث الصحية، وأن هذه الفجوة قد تعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق نتائج صحية أفضل، وأنها قد تساهم في                  

  ة األدمغة؛تفاقم هجر
  

وإذ تشير بوجه خاص إلى عمل الوكالة الدولية لبحوث السرطان، ومركز منظمة الـصحة العالميـة                
للتنمية الصحية والبرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المنـاطق المداريـة المـشترك بـين                 

عالمية، والبرنامج الخاص للبحوث    اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة ال         
والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشري المشترك بين برنامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي                 

  وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي؛
  

قاة مـن نظـم المعلومـات       وإذ تُعرب عن اقتناعها بوجوب استخدام نتائج البحوث والمعطيات المست           
الصحية الفعالة في التأثير في القرارات المتخذة بشأن إيتاء التدخالت لجميع أولئك الذين هم في أمس الحاجـة                  

  إليها؛
  

وإذ تضع في اعتبارها أن منظمة الصحة العالمية ينبغي أن تكون قدوة فيما يتعلق باسـتخدام نتـائج                    
  صحة؛البحوث في التأثير في القرارات حول ال
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وإذ تؤكد مجدداً دور البرامج البحثية، التي تشارك المنظمة في رعايتها في دعم مجـاالت البحـوث                   
المهملة ذات الصلة بالفئات السكانية الفقيرة والمحرومة، وخصوصاً األمـراض المتـصلة بـالفقر، والـسل،                

  ية؛والمالريا واأليدز، وإذ تعترف بإسهامات المنظمة في تعزيز القدرات البحث
  

  ؛وإذ تُعرب عن التزامها بضمان المعايير األخالقية في إجراء البحوث الصحية التي تدعمها المنظمة  
  

، ومناقـشة   ٢٠٠٤وإذ تقر بضرورة تقييم التقدم المحرز في مجال البحـوث الـصحية منـذ عـام                   
  لصحية المسندة بالبينات،االحتياجات المستقبلية لجميع الدول األعضاء فيما يتعلق بتعزيز البحوث والسياسات ا

  
  :  الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

النظر في تنفيذ التوصية التي قدمتها اللجنة المعنية بالبحوث الصحية ألغراض التنمية في عام   )١(
٪ مـن نفقاتهـا الـصحية       ٢وجوب أن تستثمر البلدان النامية نسبة ال تقل عن          " والداعية إلى    ١٩٩٠

بحوث وتعزيز القدرة على إجراء البحوث، ووجوب أن تخصص للبحوث وتعزيز           الوطنية في مجال ال   
٪ من المعونة التي تقدمها وكاالت المعونـة اإلنمائيـة          ٥القدرة على إجراء البحوث نسبة ال تقل عن         

  ١؛"لمشاريع وبرامج في القطاع الصحي
  

صد إنفاق الحكومـات    النظر في وضع وتدعيم أدوات لتتبع مسار الموارد وتعزيزها بهدف ر            )٢(
وموارد الجهات المانحة األخرى على البحوث الصحية، ونشر نتائج البحوث ذات الصلة بهـا علـى                

  راسمي السياسات وهيئات المجتمع المدني وعامة الناس؛
  
دمج البحوث في التيار الرئيسي لألنشطة البرنامجية والخطط الوطنية، وتعزيز زيادة فـرص       )٣(

   البحوث؛االستفادة من نتائج
  
تعزيز قدرات لجان األخالقيات الوطنية والمؤسسية التي تتولى استعراض مقترحات البحوث             )٤(

  حسب االقتضاء؛، الصحية
  
 حـسب   ،وضع أو تعزيز سياسات البحوث الصحية ووثائق قانونية بشأن البحوث الـصحية             )٥(

  االقتضاء؛
  
وتيسير إعداد كادر وظيفي من المهنيـين       إنشاء برنامج تدريبي مستديم لفائدة مديري البحوث          )٦(

  المدربين إلدارة البحوث الصحية، حيثما كان ذلك ضرورياً؛
  
تحسين إدارة الحياة الوظيفية للباحثين الذين ال يخضعون بالضرورة لسلطة الوزارة المسؤولة              )٧(

  عن البحوث، حسب االقتضاء؛ 
  

                                                           
١   In Commission on Health Research for Development. Health research: essential link to equity in 

development. New York, Oxford University Press, 1990.                                                                                            
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: ت التالية التي يكمل بعضها البعض اآلخرالنظر في تعزيز قدرات البحث الوطنية في المجاال  )٨(
توليد المعارف الجديدة والموارد البشرية والمالية ومعاهد البحوث واستخدام البحوث فـي القـرارات              

  المتعلقة بالسياسات، وتعزيز الشبكات الوطنية والدولية الخاصة بالتعاون في مجال البحوث؛
  
يع أصحاب المصلحة من أجل منح األولوية لبرنامج   وضع وتعزيز آلية تشاركية يلجأ إليها جم        )٩(

عمل البحوث الصحية استناداً إلى التغيرات الهامة التي يتعين إدخالها على النُظم الصحية وإلى عبء               
  المراضة والقضايا المستجدة المتصلة بالصحة؛

  
المدني والجهـات   مجتمع البحوث الصحية، وسائر المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع         تدعو  -٢

األخرى المعنية المؤثرة في عملية صنع القرار، إلى تقديم دعم قوي مستدام ألنشطة البحث في جميع مجاالت                 
البحوث الصحية والطبية والسلوكية، والسيما البحوث الهادفة إلى تقصي األمراض السارية والفقر واإلجحاف             

بة األولويات الوطنية، وتدعو إلى االستمرار في دعـم         في مجال الصحة بمشاركة المجتمعات المحلية مع مواك       
  األنشطة التي تعزز استخدام نتائج البحوث في التأثير في السياسة العامة وفي الممارسات والرأي العام؛

  
  : القيام بما يلية العامة المديرتطلب إلى  -٣

  
 والسيما فيما يتعلـق     تشجيع إجراء البحوث في المجاالت الهامة المهملة بغية تحسين الصحة           )١(

باألمراض التي تؤثر في البلدان النامية بشكل مفرط، وخصوصاً صحة الفقراء والفئـات المحرومـة               
  والدعوة إلى ذلك؛ 

  
تقوية ثقافة البحوث من أجل صنع القرارات المسندة بالبينات في المنظمـة وضـمان تـأثير                  )٢(

  البحوث في أنشطتها التقنية؛
  
  ليغ بشأن أنشطة المنظمة في مجال البحوث الصحية؛تطوير نظام للتب  )٣(
  
تحسين تنسيق األنشطة البحثية المناسبة بصورة كبيرة بما في ذلك دمج البحوث فـي مجـال                  )٤(

مكافحة األمراض وتوقيها، وتعيين مسؤول اتصال في المنظمة يتوفر له اإللمام العام بجميع أنـشطة               
  البحوث التي تضطلع بها المنظمة؛

  
ستعراض استخدام البينات التي تتمخض عنها البحوث في اتخـاذ القـرارات والتوصـيات              ا  )٥(

  الرئيسية الخاصة بالسياسات العامة داخل المنظمة؛
  
إرساء آليات شفافة لترتيب األولويات في مجال أنشطة ومشاريع البحوث في المنظمة، بما في   )٦(

   مثل وثاقة صلتها بالموضوع وجودتها العلمية؛ ذلك آليات االستعراض الجماعي، واختيار معايير من
  
وضع إجراءات وآليات معيارية لالضطالع بالبحوث واستخدام النتائج من قبل المنظمة، بما              )٧(

 البحثية في قاعدة بيانات عمومية تُتاح للجمهور، واالستعراض الجمـاعي           مقترحاتهافي ذلك تسجيل    
  للمقترحات المقدمة، وبث النتائج؛

  
إسداء المشورة للدول األعضاء، عند الطلب، بشأن السبل الكفيلة بإقامة نُظم للبحوث الراميـة      )٨(

  إلى تحسين الصحة؛
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تعزيز زيادة فرص االستفادة من نتائج البحوث، بما في ذلك دعم التحرك نحو إتاحة المجالت                 )٩(
  العلمية دون أية قيود؛ 

  
ة القدرات في مجال البحوث المتعلقة بـالنُظم الـصحية          تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لتنمي       )١٠(

  حيث تدعو الحاجة؛، وبالسياسات الصحية
  
تقديم الدعم التقني للدول األعضاء في تعزيز قدرات اللجان الوطنيـة والمؤسـسية المعنيـة                 )١١(

بأخالقيات البحوث الصحية، واستعراض بروتوكوالت البحوث المعقدة، وصياغة سياسـات صـحية            
  ة ووثائق للبحوث التشريعية؛وطني

  
تحديد وتنفيذ اآلليات الالزمة لدعم البلدان واألقاليم بصورة أفضل بغية االعتراف بـالبحوث               )١٢(

  الصحية وتعظيم قيمتها باعتبارها عامالً رئيسياً في تطوير النظم الصحية، والسيما في البلدان النامية؛
  
يات البحوث الصحية، يمكن للحكومات اسـتخدامها،       صياغة استراتيجيات بسيطة لتحديد أولو      )١٣(

  حسب االقتضاء؛
  
إنشاء نُظم وآليات مناسبة لزيادة التفاعل والتقارب بين الباحثين ومستخدمي البحوث المناسبة              )١٤(

  من أجل تحسين استخدام نتائج البحوث وتعزيز صياغة السياسات الصحية؛
  
إتاحة الفرص، لبناء القدرات في مجال االقتصاديات الصحية واألثر االقتصادي لألمـراض              )١٥(

وحساب تكاليف مختلف التدخالت وتقييم التكنولوجيا الصحية كي يتمكن البلد المعني مـن االسـتفادة               
  المثلى من النظام الصحي؛

  
وحـسب   ة حسب البلد واإلقلـيم بناء القدرات بغية رصد إجمالي اإلنفاق على البحوث الصحي    )١٦(

  المصادر العمومية والمانحة، وحسب نوع اإلنفاق، وإبالغ الدول األعضاء به؛
  
عرض استراتيجية بشأن إدارة أنشطة البحوث وتنظيمها في منظمة الصحة العالميـة، علـى                )١٧(

  .جمعية الصحة العالمية الثانية والستين
  
البحوث الصحية يفتح باب المشاركة فيه لجميع الدول        الدعوة إلى عقد مؤتمر وزاري معني ب        )١٨(

  .٢٠٠٨نوفمبر / األعضاء ويعقد في بانكوك في تشرين الثاني
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   من جدول األعمال١٧-١٢البند 
  
  

  استعمال األدوية على نحو رشيدالتقدم المحرز في 
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ        : عمال األدوية على نحو رشيد    بعد أن نظرت في التقرير الخاص باست        
  االستراتيجية الدوائية لمنظمة الصحة العالمية؛

  
وإذ تذكِّر بالتقرير الخاص باستعمال األدوية على نحو رشيد من قبل القائمين على وصـف األدويـة                   

-٥٨ج ص ع  عد اعتماد القـرار     والمرضى، وطُرح للمناقشة خالل جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين وب         
   بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛٢٧
  

 بشأن استعمال األدوية على     ١٣-٤٧ج ص ع   و ١٦-٤١ج ص ع   و ٢٧-٣٩ج ص ع  وإذ تذكِّر بالقرارات      
 بشأن المعايير األخالقية لتـرويج      ١٦-٤٧ج ص ع   و ٣٠-٤٥ج ص ع   و ١٧-٤١ج ص ع  نحو رشيد، والقرارات    

 بشأن برنامج عمل المنظمة الخاص بالعقاقير األساسية،        ٢٧-٤٥ج ص ع   و ٢٠-٤٣ج ص ع  األدوية، والقرارين   
 بشأن االستراتيجية   ١٩-٥٢ج ص ع   و ١٤-٤٩ع ص ج بشأن دور الصيدلي، والقرارين      ١٢-٤٧ج ص ع  والقرار  

 بشأن اإلعالن عن المنتجات الطبية والترويج لها وبيعها عبر الحـدود           ٩-٥١ج ص ع  الدوائية المنقحة، والقرار    
   بشأن االستراتيجية الدوائية لمنظمة الصحة العالمية؛١١-٥٤ص ع جدام شبكة اإلنترنت، والقرار باستخ

  
وإذ تعترف بجهود منظمة الصحة العالمية المبذولة بالتعاون مع الحكومـات والجامعـات والقطـاع                 

مج التأمين الـصحي    الخاص والمنظمات غير الحكومية في المجاالت المتعلقة بنُظم إيتاء الرعاية الصحية وبرا           
  لتحسين استعمال األدوية من قبل القائمين على وصف وتوزيع األدوية، ومن قبل المرضى؛

  
وإذ تدرك العناصر األساسية التي تنطوي عليها استراتيجية منظمة الصحة العالمية لتعزيز اسـتعمال                

  ١األدوية على نحو رشيد؛
  

و رشيد ومسند بالبينات من قبـل مقـدمي الخـدمات           وإذ ترغب في تعزيز استعمال األدوية على نح         
  والمستهلكين وتحسين فرص الحصول على األدوية األساسية؛

  
وإذ تدرك أن استعمال األدوية على نحو غير رشيد مازال يمثل مشكلة ملحة ومستفحلة فـي القطـاع                    

يمة من حيث نتائجها بالنسبة إلى      مما يؤدي إلى عواقب وخ     الصحي الخاص في البلدان المتقدمة والبلدان النامية      
  المرضى الفقراء والتفاعالت الدوائية الضائرة، بزيادة مقاومة مضادات الميكروبات وإهدار الموارد؛

  
وإذ تعترف بأن تنفيذ القرارات السابقة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات لن يحالفـه النجـاح دون                  

   األدوية على نحو غير رشيد؛مواجهة المشكلة العالمية المتمثلة في استعمال
  

وإذ تسلّم بأن عدة بلدان ليس لديها سلطة حازمة لتنظيم األدوية، كما أنها ليس لديها برنـامج وطنـي                     
  هيئة وطنية كاملة لتعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد؛/ كامل

                                                           
  .WHO/EDM/2004.5الوثيقة    ١
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األدوية األساسية،  وإذ تشدد على ضرورة التزام المبادرات العالمية الرامية إلى تعزيز الحصول على               
  بمبدأ استعمال األدوية على نحو رشيد، بما في ذلك تقيد المرضى بذلك؛

  
وإذ يساورها القلق لقلة االهتمام بمواجهة مشكلة استعمال األدوية على نحو غير رشيد من قبل القائمين      

  ذه المشكلة؛على وصف وتوزيع األدوية ومن قبل المستهلكين، لقلة الموارد المخصصة لمواجهة ه
  

وإذ تشدد على ضرورة اتباع نهج شامل ومستديم ووطني وقطاعي شامل لتعزيز اسـتعمال األدويـة                  
  على نحو رشيد؛

  
تمويل األدوية وطرق الترتيبات الخاصة بسداد أجور مقدمي الخدمات يمكن أن يكون لهما      بأن وإذ تقر   
ع سياسات مالئمـة بـشأن تمويـل الرعايـة          على استعمال األدوية على نحو رشيد، وبضرورة وض        أثر هام 

  الصحية؛ 
  

وإذ تسلّم بأنه قد تكون هناك حوافز تدفع إلى استعمال األدوية على نحو غيـر رشـيد علـى جميـع                       
  مستويات النظام الصحي في بعض الظروف، مثالً، مما يؤدي إلى نشوء تضارب في المصالح؛ 

  
دوية مباشرة إلى المستهلك أو عن طريق اإلنترنت إلى         وإذ يساورها القلق من إمكانية أن يؤدي بيع األ          

  زيادة استعمال األدوية على نحو غير رشيد؛
  

واقتناعاً منها بأن الوقت قد حان بالنسبة للحكومات والمهنيين الصحيين والمجتمع المـدني، والقطـاع                 
لتعزيز استعمال األدوية على نحو     الخاص، والمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك توفير موارد كافية            

  رشيد،
  
  ١: الدول األعضاء على القيام بما يليتحث  -١
  

توظيف استثمارات كافية في مجال الموارد البشرية وتوفير التمويل الكافي بغية تقوية القدرة               )١(
  المؤسسية على ضمان استعمال األدوية على نحو أنسب في القطاعين العام والخاص على السواء؛

  
أو تعزيز سلطة وطنية لتنظيم األدوية، حسب االقتضاء، وبرنامج وطني          / النظر في إنشاء و     )٢(

فيها المجتمع المـدني، والهيئـات      / أو هيئة وطنية كاملة متعددة االختصاصات، يشارك فيه       / كامل، و 
  المهنية، من أجل رصد وتعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد؛

  
م وتنفيذ عملية إدراج قوائم األدوية األساسية، حسب االقتضاء، ضمن          النظر في تطوير وتدعي     )٣(

  مضمومة مزايا الصناديق التأمينية القائمة أو الجديدة؛ 
  

العمل على تطوير وتدعيم البرامج التدريبية القائمة المتعلقة باستعمال األدويـة علـى نحـو                 )٤(
يع المهنيين الصحيين، وطلبة كليات الطب،      رشيد، والتأكد من أخذها في الحسبان، في مناهج تعليم جم         

وتعزيز برامج التعليم العـام     ،  بما في ذلك برامج التعليم الطبي المستمر الخاص بهم، حسب االقتضاء          
  الخاصة باستعمال األدوية على نحو رشيد؛

                                                           
  .ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، حيثما يقتضي األمر ذلك   ١
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سن تشريعات جديدة أو إنفاذ التشريعات الراهنة لحظر ترويج األدوية على نحو غير دقيق أو                 )٥(
مضلل أو غير أخالقي لرصد ترويج األدوية ووضع وتنفيذ برامج تقدم معلومـات مـستقلة وغيـر                 

  ترويجية عن األدوية؛
  

في ذلك الدالئل السريرية     لتحسين استخدام األدوية، بما    وبرامج وطنية  وضع وتنفيذ سياسات    )٦(
عددة األوجه التي تـستهدف     وقوائم األدوية األساسية، حسب االقتضاء، مع التركيز على التدخالت المت         

  القطاعين الصحيين العام والخاص، على السواء، ويشارك فيها مقدمو الخدمات والمستهلكون؛
  

النظر في تطوير وتعزيز قدرة لجان األدوية والعالجات في المستشفيات لتعزيـز اسـتعمال                )٧(
  األدوية على نحو رشيد، حسب االقتضاء؛ 

  
تدامة التي تكلل تنفيذها بالنجاح على الصعيد المحلي مـن أجـل            توسيع نطاق التدخالت المس     )٨(

  تطبيقها على الصعيد الوطني؛
  
  : القيام بما يلية العامة المديرتطلب إلى  -٢

  
تدعيم الدور القيادي والدعوي المسند بالبينات، الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية فـي                )١(

  تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد؛
  
العمل، بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني، على تعزيز الـدعم التقنـي الـذي تقدمـه                )٢(

المنظمة للدول األعضاء في جهودها الرامية إلى إنشاء أو تعزيز هيئات وطنية متعددة التخصـصات،            
 حسب االقتضاء، من أجل رصد استعمال األدوية وتنفيذ البرامج الوطنية الخاصة باسـتعمال األدويـة   

  على نحو رشيد؛
  
تعزيز تنسيق الدعم المالي والتقني على الصعيد الدولي في ما يخص استعمال األدوية علـى                 )٣(

  نحو رشيد؛
  
النهوض بالبحوث والسيما البحوث المتعلقة بتطوير تدخالت مستدامة لتعزيز استعمال األدوية             )٤(

  اص؛على نحو رشيد على جميع المستويات في قطاع الصحة العام والخ
  
تعزيز الحوار بين السلطات الصحية والمهنيين الصحيين والمرضى بشأن استعمال األدويـة              )٥(

  على نحو رشيد؛
  
تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والستين، ثم مرة كل عامين، عن التقدم المحرز       )٦(

يذ برامج منظمة الصحة العالمية     والمشاكل التي تُصادف واإلجراءات اإلضافية المقترحة في إطار تنف        
  .الرامية إلى تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد

  
  

=     =     =  


